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INTRODUÇÃO

A presente proposta versa sobre os principais tópicos dos temas de
maior destaque para o progresso da cidade, elencados de maneira objetiva e
clara a todo munícipe, de forma a mostrar ao cidadão de Atibaia as diretrizes
do nosso projeto para uma cidade melhor. O objetivo não é aprofundar os
temas e sim demonstrar nosso olhar e cuidado com a cidade em linhas gerais.

Entendemos que a cidade é dinâmica, assim como suas necessidades,
de modo que as propostas aqui feitas estarão em revisão constante, podendo
ser  acrescidas  de  novas  demandas  e  necessidades  e,  para  isso,  é
fundamental ouvir o cidadão e visitar os bairros com regularidade, dispostos e
aberto ao diálogo.

Em  nosso  grupo  contamos  com  servidores  municipais  capacitados,
profissionais  de  diversas  áreas  de  atuação,  que  somarão  muito  para
concretização das propostas aqui apresentadas. 

É compromisso buscar o diálogo com todos os seguimentos, esferas de
governo  e  entre  os  diferentes  poderes  da  União  de  forma  republicana,
democrática, participativa e integrada.

São nossos nortes: a família, o bem-estar da nossa comunidade, os
princípios constitucionais e o trabalho edificante.



GESTÃO PÚBLICA

Prezar por  uma administração eficiente,  que atenda os  princípios

constitucionais,  que  respeite  e  atenda  o  cidadão  com  dignidade  e

eficiência.

Reconstruir o diálogo com as diferentes esferas de governo e entre

os poderes.

Entender  as  necessidades  da  população  de  Atibaia,  planejar  e

executar ações no sentido de atender e minimizar essas demandas, com

respeito e seriedade.

Deve-se elaborar um Plano de Governo para mais de quatro anos,

com  um caráter abrangente, coerente, factível, operacional e estratégico

para além desta gestão.

Melhorar  a  comunicação  com  os  munícipes  e  investir  em

ferramentas  de  interação,  que  propiciem  acesso  de  todos  a  todos  os

serviços públicos municipais, de maneira rápida, clara e objetiva.

Investir constantemente em integração e modernização dos sistemas

e serviços públicos.

Estabelecer  um  melhor  diálogo  com  a  população  por  meio  de

reuniões nos bairros, ouvindo os diferentes seguimentos e estabelecendo

uma cooperação entre o Poder Executivo e a sociedade, fazendo com que

os  munícipes se  integrem com as  ações  municipais  e  façam parte  da

gestão.

Criar  o  Plano  de  Modernização  Municipal  –  avançando  em

procedimentos,  tecnologias e estrutura física e de pessoal,  promovendo

treinamento e aperfeiçoamento profissional.

Valorizar o servidor municipal, desenvolvendo um plano de carreira

coerente, com a participação de seus pares e que, de fato, possa vir a ser

implantado,  respeitando e  muito  quem faz a  máquina pública  municipal

funcionar. 

É objetivo estudar a regulamentação do trabalho em HOME OFFICE,

demonstrando sua viabilidade como ferramenta na redução de gastos e

aumento de produtividade, avaliando as áreas e funções compatíveis com

essa modalidade  de trabalho.



Planejar uma nova estrutura administrativa para a Prefeitura é meta.

Estrutura  essa  que  esteja  em acordo  com  o  crescimento  e  o

desenvolvimento da cidade. Considerando os desafios impostos durante e

após  a  pandemia,  dimensionando  o  número  de  Secretarias,  Cargos

comissionados, funções gratificadas,  sem receio  de enxugar  a  máquina

pública, se necessário.



AGRICULTURA

Fortalecer  o  Agronegócio,  o  cooperativismo  e  associativismo  como

ferramentas de organização dos produtores.

Estabelecer parcerias com Órgãos Públicos de outras esferas, visando

o fomento da atividade agrícola.

Organizar  os  pequenos  produtores  em  cooperativas  de  agricultura

familiar, com foco na comercialização da produção agrícola local em favor da

merenda escolar municipal.

Incentivar o turismo rural e o consumo da produção no município.

Apoiar  as  festas  agrícolas  tradicionais,  em  especial  da  cultura  do

morango, das flores e plantas ornamentais. 

Apoiar a criação do mercado de flores e plantas ornamentais de Atibaia.

Florir  as  regiões  do  Caetetuba,  Cerejeiras,  Imperial  e  adjacências,

assim como outros bairros não contemplados atualmente.

Trazer para dentro da estrutura da pasta da Agricultura as áreas de

segurança Alimentar e manutenção de Estradas Rurais.

Fomentar a Agroindústria.

Modernizar a patrulha agrícola mecanizada municipal.

Criar ferramentas e estruturas para segurança na área rural,  como o

aplicativo de localização de propriedade.

Ampliar o atendimento aos agricultores.

Ampliar os cursos de formação e gerar mais oportunidades às pessoas

ligadas ao campo e a agricultura.

Instituir o programa de pagamento de serviços ambientais.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Apoiar  as  iniciativas  das  entidades  que  fazem parte  do  Terceiro

Setor e do Conselho Municipal de Assistência Social.

Atender  às  entidades  assistenciais,  dando-lhes  o  apoio  que

necessitam por meio da criação de uma estrutura própria de atendimento

ao Terceiro Setor.

Captar  recursos junto à  iniciativa  privada,  por meio de incentivos

fiscais  e determinações legais em financiamentos público-privados, para

projetos de entidades assistenciais.

Investir mais na Proteção Básica no trabalho social com as famílias,

de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das

famílias, prevenir a ruptura  dos seus vínculos,  promover  seu  acesso  e

usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, por

meio de ações de caráter preventivo, protetivo e pró-ativo.

Aumentar os esforços na Proteção Especial, intensificando o serviço

de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de

seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Implantar novos CRAS em territórios de vulnerabilidade social.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças 

da faixa etária de 6 anos a 11 anos e 11 meses.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

adolescentes da faixa etária de 12 a 18 anos.

Implantação de programa de aprendizagem para preparação e 

inserção de jovens no mercado de trabalho da faixa etária de 14 a 24 anos.

Serviço de proteção social básica para pessoas idosas no domicílio, 

em situação de vulnerabilidade e risco social.

Modernizar o Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência.

Criação do Centro de Referência Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua.

Reestruturação da Secretaria de Assistência Social.

Incentivos a projetos de Formação Cidadã



Destinação de um percentual  dos recursos municipais  para  projetos  de

formação cidadã,  que visem levar  a  educação extracurricular  até  os  jovens e

adolescentes, para que possam crescer cientes dos seus direitos e deveres, além

de  formá-los  e  capacitá-los,  visando  garantir  uma  melhor  e  maior

empregabilidade,  mas  principalmente,  a  formação  cidadã,  que  nossa  cidade

carece.



CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Eixo Infraestrutural

Modernização dos próprios culturais ativos:

Centro  de  Convenções  e  Eventos  Victor  Brecheret,  Biblioteca  Joviano

Franco da Silveira (Centro), Biblioteca Joviano Franco da Silveira – Unidade II

(Alvinópolis),  Biblioteca  escolar  comunitária  André  Carneiro  (Jardim Imperial),

Museu João Batista Conti, Museu de História Natural Professor Antônio Pergola;

Reabertura e manutenção do Cine Itá Cultural como espaço fruidor das

atividades culturais;

Mapeamento da diversidade cultural local;

Criação e manutenção de programa de auxílio financeiro para mestres dos

saberes e fazeres das culturas populares e tradicionais;

Estudo da cadeia produtiva da economia cultural e criativa;

Criação e manutenção de projeto de apoio à sustentabilidade

econômica da produção cultural local;

Fomento de ações culturais voltadas para o incremento do turismo no

Município (Turismo Cultural);

Produção  de  indicadores  sobre  a  quantidade  de  postos  de  trabalho

existentes no setor cultural-criativo;

Promoção de ações de estímulo à formalização no mercado de trabalho

da cultura;

Produção de indicadores sobre a participação do setor cultural-criativo

no total das receitas próprias do município;

Oferta  de  qualificação  em  cursos,  oficinas,  treinamentos,  fóruns  e

seminários  nas  áreas  de  gestão  cultural,  linguagens  artísticas  e  patrimônio

cultural;

Realização de ações de capacitação destinadas aos funcionários

públicos dos equipamentos culturais municipais;

Fomento aos núcleos de produção digital  (desenvolvimento, formação,

pesquisa,  produção,  experimentação)  na  interface  entre  cultura,  economia,

comunicação e tecnologia;



Mapeamento de equipamentos culturais públicos e privados;

Mapeamento,  restauro  e  modernização  de  centros  comunitários  para

atividades culturais e sua descentralização.

Eixo Institucional

Regulamentação do Plano Municipal de Cultura;

Aperfeiçoamento do Fundo Municipal de Cultura; Criação de sistema de

Indicadores e Informações Culturais;

Criação de programa municipal de Formação na Área da Cultura;

Apoio institucional e infra-estrutural ao Conselho Municipal de Políticas

Culturais;

Articulação de ações,  consórcios,  projetos e programas entre Atibaia e

instituições públicas (estadual e federal) e privadas;

Descentralização da prestação de serviços públicos culturais, valorizando

a vocação produtiva e criativa;

Ampliação da capacidade de diálogo e negociação da Secretaria de

Cultura  e Eventos com o Legislativo (local, estadual e federal), Executivo

(estadual e  federal), setor privado, instituições públicas (nacionais e

internacionais), para a viabilização de convênios, consórcios e contratos;

Valorização  da  política  cultural  regional  por  intermédio  do  diálogo

intermunicipal, visando o território e o interesse mútuo para a concepção de

uma unidade na diversidade de ações em rede;

Ampliação da transparência e eficiência dos gastos públicos da Secretaria

de Cultura, com foco na saúde financeira do órgão gestor.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Incentivar  a  atividade  produtiva  e  a  reconstrução  das  cadeias  de

produção e serviços da cidade, num cenário presente e futuro da pandemia. 

Incentivar e aprimorar programas para atrair novas empresas para

solucionar o problema de emprego e renda, sobretudo, empresas de prestação

de serviços em tecnologia, logística, indústrias de baixo impacto ambiental.

Estimular  a  qualificação  e  requalificação  de  pessoas  com  vistas  às

novas ocupações profissionais,  de modo a inserir  no mercado de trabalho

nossos munícipes.

Contribuir para a criação e formalização de microempresas.

Estimular a inclusão de pessoas com deficiência (PCD) no mercado de

trabalho nos setores público e privado.

Empenhar esforços no sentido de aprimorar os incentivos fiscais para a

implantação de novas empresas no município.

Melhorar o acolhimento e o atendimento empresarial, visando dinamizar

processos entre as relações empresas/Prefeitura.

Concentrar esforços para introduzir soluções sistêmicas para abertura

de empresa no município no prazo de uma semana. 



DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Discutir com a sociedade o crescimento sustentável da cidade, definindo

diretrizes a nortear o crescimento dos bairros, os impactos na mobilidade urbana,

no  saneamento  básico,  nos  serviços  públicos  e  de  segurança,  traçando

estratégias  e  promovendo  infraestrutura  e  contrapartidas  que  assegurem  o

crescimento sustentável de Atibaia.

Alinhar os novos empreendimentos com as necessidades e diretrizes do

município, não impedindo o progresso, mas delineando a forma e seus impactos.

Estabelecer  linhas  diretas,  em  horários  de  pico,  de  ônibus  entre  os

terminais  de  bairros  e  a  região  central  do  município,  reduzindo  o  tempo  nos

trajetos de maior uso.

Promover mobilidade em área da periferia, seja por integração de terminais

ou por integração de diferentes transportes.

Criar  o  plano  municipal  de  mobilidade  urbana,  com  o  intuito  de  traçar

diretrizes a médio e longo prazo para o município.

Reestruturar a Secretaria de Trânsito, visando uma atuação mais efetiva

e  racional, com ênfase nos controles, na fiscalização e na orientação ao

munícipe.

Realização de estudos para desenvolvimento da utilização  das linhas

tronco, proporcionando maior rapidez e fluidez dos ônibus em seus trajetos.

Fazer estudos para melhoria do sistema semafórico do município.

Recuperação da malha viária urbana e recuperar pontes em estradas

vicinais.

Parceria público-privada para a construção de terminal rodoviário, dos

abrigos e de pontos de ônibus.

Alargamento da Estrada do Boa Vista para Maior Mobilidade em Horários

de Pico da Universidade

Alargamento  do  acesso  à  Unifaat,  devido  ao  trânsito  gerado  nos

horários de pico na região da universidade. Há um grande relato de alunos

que perdem provas e trabalhos por chegarem atrasados, devido ao excesso

de veículos e baixa mobilidade. Deve-se pensar em uma estratégia que facilite



a vida de todos. Podem ser considerados alguns exemplos que deram certos

de  estradas  de  3  faixas,  na  qual  a  3ª  faixa  funciona  de  acordo  com  a

necessidade e fluxo do trânsito. Essa medida também beneficia os moradores

de bairros próximos, que não sofrerão mais com o grande engarrafamento que

acontece perto do horário de início das aulas.

 



EDUCAÇÃO

Universalização da alfabetização digital a partir dos 4 anos de idade.

Iniciar os estudos para a municipalização do fundamental II.

Discutir  e  implantar  um  plano  de  carreira  dos  professores  que  seja

equilibrado entre as demandas da classe e a estrutura municipal, com coerência e

diálogo.

Aumentar os termos de parcerias com o terceiro setor.

Universalizar o ensino da língua inglesa na rede municipal.

Criar a biblioteca virtual.

Creche:

Aumentar  as  vagas  de  creche  e  atender  as  comunidades  não

contempladas, sendo fundamental discutir a reestruturação dos horários com os

pais e profissionais do seguimento.

Ensino Infantil:

Planejamento para implantação no infantil do ensino integral.

Estudo  para  inserção  no  quadro  de  servidores  da  educação  infantil  de

professores de artes e educação física.

Discutir  a  reestruturação  dos  horários  com  os  pais  e  profissionais  do

seguimento.

Ensino fundamental:

Maior atenção às escolas rurais

Reforço escolar a partir do segundo ano

Implantação  de  Escolas  integrais  em regiões  carentes,  como  uma  das

ferramentas de transformação social dessas localidades.

Expansão das atividades extracurriculares.



EJA: 

Parcerias para a descentralização do EJA (Educação de Jovens e Adultos),

levando  de  volta  o  ensino  de  jovens  e  adultos  para  perto  das  pessoas  que

necessitam.



ESPORTE E LAZER

Nosso  município  tem um grande  potencial  para  o  esporte,  uma cidade

muito bem localizada, com uma população sem grandes riscos de vulnerabilidade,

com uma juventude disposta ao esporte, que aproveita as ofertas e se empenha

para sua construção pessoal.

Desta  forma,  temos  de  criar  oportunidades  de  acesso  nas  mais

diversificadas  modalidades  esportivas,  criando  uma  cadeia  produtiva  que

minimize os gastos em saúde, educação e segurança pública. Isto se dá através

de uma cultura esportiva inserida em todos os setores da sociedade e com a

conscientização dos órgãos Executivo e Legislativo, em parceria com o sistema

de educação público/privado e com a comunidade.

Para que isto dê certo, tem de existir uma organização e estrutura pública

voltada ao esporte.

TER UMA SEDE COM TODA A ESTRUTURA

Setor de gestão do esporte – toda infraestrutura física e de pessoal em

busca do profissionalismo do esporte Municipal. Este setor cuidará também do

esporte como fonte de saúde pública e de boa formação do cidadão para o bom

desenvolvimento pessoal.

Qualificação e auxílios aos parceiros do 3º setor. Melhores condições para

a gestão administrativa e atendimento à sociedade.

Aproximação,  conscientização  e  fomento  junto  às  empresas  para

investimentos em projetos esportivos municipais, estaduais e federais.

AMPLIAR AS PARCERIAS DO 3º SETOR

Analisar, conversar, oportunizar e fazer parcerias com as OSC e OSCIP

que apresentem projetos sólidos para o engrandecimento do esporte, objetivando

fomentar a prática esportiva e diversificar as modalidades em benefício social.



FOMENTAR  AS  LEIS  DE  INCENTIVO  AO  ESPORTE  JUNTO  AOS

PARCEIROS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL

Estimular e orientar os parceiros do 3º setor a ampliar seus projetos,

através de leis  estaduais  e  federais.  Neste  processo  de  qualificação,  fazer

também aproximação das empresas locais.

INVESTIR EM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Estimular o empresariado local a vincular sua empresa a bons projetos de

incentivo ao esporte, cabendo ao município a interlocução dos benefícios desta

parceria.

INVESTIR EM QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DAS ENTIDADES DO 3º SETOR:

PARCERIA

Promover  palestras,  workshops,  orientação  de  gestão  de  projetos  aos

parceiros, capacitação para individualização de execução de projetos.

ESTIMULAR  ATIVIDADE  FÍSICA  DANDO  ACESSIBILIDADE  NAS  MAIS

VARIADAS IDADES

Criação de um sistema de ações educacionais do esporte, que estimulará

toda a população a fazer o mínimo necessário de atividades físicas semanais,

em benefício da saúde.

Promover a acessibilidade aos equipamentos,  mediante  oferta  de rede

física adequada e viabilizar programas de esportes e lazer para a inclusão de

pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e terceira idade.

PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO ESPORTE MUNICIPAL



Oportunizar cursos diversos e materiais esportivos para profissionais

concursados,  de  forma  que  atuem  na  promoção  de  atividades  físicas

comunitárias e promovam o esporte como saúde.

CONSTRUÇÃO  DO  GINÁSIO  MUNICIPAL  DE  ESPORTE,  OCUPAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS E ÁREAS ESPORTIVAS 

Grande centro esportivo (multiuso), com estrutura de ofertar para a cidade

condições  de trazer variados eventos esportivos em âmbitos regionais,

estaduais, nacional e internacional.

Uma  estrutura  bem  elaborada,  com  condições  de  promover  também

eventos culturais de entretenimento social (shows, musicais, convenções, entre

outros). Um espaço com elaboração de sustentabilidade, dentro dos mais altos

padrões de tecnologia.

Utilização  dos  espaços  esportivos,  serviços  e  equipamentos

multifuncionais, manutenção e conservação dos mesmos. Seguindo critérios de

contingente  populacional  e  indicadores  sociais,  visando  a  redução

socioespaciais, suprindo carência, especialmente em bairros de vulnerabilidade

social.

PROMOÇÃO DOS ESPORTES DE AVENTURA, RADICAIS E AÇÃO

 Aproveitar da estratégica localização e natureza privilegiada de nosso

município para a promoção, realização e fomento dos esportes de aventura,

radicais  e  de  ação,  com  protocolos  de  preservação.  Criar  frentes  para

projetos do 3º setor,  através de parcerias público-privado, incentivando os

esportes de street, montanha, ar e água. Estratégia de desenvolvimento que

beneficiará também a economia e turismo do município. 



HABITAÇÃO

Priorizar a construção de moradias para a população com renda familiar

de até três salários-mínimos.

Incentivar construções populares próximas ao centro da cidade.

Incentivar  a  construção  em  vazios  urbanos,  utilizando  infraestrutura

existente.

Ampliar e acelerar o processo de regularização das ocupações

irregulares consolidadas, mediante implantação de políticas de urbanização e

legalização de áreas  ocupadas  por  meio  de  gestão  participativa  e

democrática, principalmente Vila Santa Clara e São José.

Disponibilizar  assessoria  técnica  e  jurídica  para  que  o  munícipe  em

áreas clandestinas ou irregulares consolidadas legalize seu imóvel.

Implantar políticas públicas para habitação, visando garantir o direito de

moradia, respeitando  as  prioridades e situações de emergência, interagindo

junto ao Governo Estadual e Federal.



MEIO AMBIENTE

Transformar  a  Coordenadoria  do  Meio  Ambiente  em  uma  Secretaria

Municipal  do  Meio  Ambiente,  com  equipe  técnica  voltada  para  a  área.

Promover  o  ordenamento  do desenvolvimento  da  cidade,  cumprindo as

normativas da Lei de Uso e Ocupação do Solo, atendendo os interesses coletivos.

Plano de macrodrenagem para o município.

Plano de revitalização das nascentes.

Desenvolver  ações  visando  participação  do  município  no  “Programa

Município VerdeAzul”, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado.

Criar mecanismos de coleta e destinação (ecopontos) dos materiais

recicláveis,  incentivando a população a separar esses materiais na sua

origem.

Ampliação do viveiro municipal de mudas em parceria com a secretaria

de Agricultura.

Seguir  rigorosamente  os  ditames  do  Programa  de  Bacias  do  Rios

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

Fazer o cadastro técnico das árvores em vias públicas.

Criar  um  plano  de  arborização  urbana  em  parceria  com  a  rede

municipal de educação, com a participação de alunos e educadores no plantio

de árvores e mudas.

Fomentar  parceria  com  a  iniciativa  privada  visando  a  destinação

adequada de resíduos de construção civil.

Implementar  uma estratégia de desenvolvimento integrado sustentável

que contemple dentre outros,  uma política efetiva de saneamento ambiental,

incentivos às construções sustentáveis, ao consumo racional de energia,

recursos naturais e uso de energias renováveis.

Mobilizar  a  cidadania  para,  em  conjunto  com  a  Prefeitura,  definir

políticas  articuladas  de  água,  esgoto,  áreas  verdes,  drenagem e  resíduos

sólidos.

Estabelecer critérios e implantar sistemas de controle de contaminação

do lençol freático.

Apoiar inovações técnicas na captação e uso de água de chuva.



SANEAMENTO

Criar  Banco  de  Projetos  para  busca  de  recursos  junto  a  órgãos

governamentais.

Ampliação  do  sistema  de  saneamento  básico  (água  e  esgoto)  aos

bairros não atendidos, primando pela qualidade no atendimento de serviços

essenciais dessa natureza, reduzindo o baixo índice de coleta e tratamento de

esgoto atual.

Nova Estrutura Administrativa (plano de cargos e carreira).

Implantar normas e padrões de procedimentos

Retomar a campanha educativa sobre o uso racional da água.



SAÚDE

Definir estratégias para minimizar os efeitos da judicialização da saúde.

Propor convênio com o poder judiciário para dispor de profissional para propor

alteração  dos  medicamentos  por  iguais  ou  melhores  disponíveis  na  rede

municipal, evitando custos desnecessários

Criar a área especializada de licitação em saúde. Dando preferência a

saúde frente a outros procedimentos licitatórios.

Resgatar as relações com o governo estadual e federal para garantir

aumento de recursos para Santa Casa Municipal.

Contratualizar  serviços  de especialidades médicas e  exames para  a

demanda do município.

Fortalecimento da atenção básica.

Otimizar o transporte sanitário,  estruturação da equipe, planejamento

dos servidores, com motoristas reservas.

Garantir e melhorar o acesso da população a serviços de qualidade,

com agilidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades da

saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção

especializada.

Aprimorar o atendimento odontológico e fisioterápico, com a integração

das informações entre os centros de atendimento, as Unidades Básicas de

Saúde (UBS) e Centro de Especialidades.

Aprimorar a rede de atendimento de urgência e emergência.

Promover  atenção  integrada  à  saúde  da  mulher,  dos  idosos,  das

crianças  e  portadores de  doenças crônicas  e  necessidades especiais  nas

áreas da população de maior vulnerabilidade.

Ampliar programa especial para atendimento da gestante, com objetivo

de reduzir o índice da mortalidade infantil no município.

Fortalecer a unidade de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da

dependência  de  álcool  e  drogas.  Aumentando  a  contratualização  de

internações se necessário.

Reduzir riscos e agravos à saúde da população por meio de ações de

vigilância em saúde (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental).



Garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS, aprimorando a

distribuição de medicamentos gratuitos.

Contribuir  para  a  adequada  formação,  alocação,  qualificação,

valorização e democratização das relações de trabalho dos profissionais de

saúde.

Aprimoramento do RAS – Rede de Atendimento à Saúde.

Aprimoramento Agentes Comunitários de Saúde (ACS) – elaborar 

cadastro das pessoas nos lares e orientações de saúde.

Aprimoramento dos Programas de Saúde da Família (PSF) – equipe

constituída  por  médico,  enfermeiro,  técnicas  de  enfermagem  e  agentes

comunitários de saúde.

Aprimoramento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) – atendimento

de baixa complexidade como  consultas  nas  áreas  de  clínica  geral,

ginecológica e pediatria,  atendimento odontológico e coleta de exames. As

UBS, se bem operadas, atingem índice de  resolução  de  80%  das

necessidades da Saúde.

Aprimoramento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – urgência e

emergência.

Aprimoramento  da  Santa  Casa  –  internações  clínicas,  cirúrgicas,

pediátricas  e  obstétricas.  Emergência  –  internação  cirúrgica  (urgência  e

emergência).  Plano  de  Carreira.

Fortalecimento  da  Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF)

Nessa pandemia ficou evidente a necessidade do fortalecimento  do elo

entre  as  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBSs)  e  a  população,  visto  que  o

mapeamento  dos  infectados  e  de  seus  contatos  transmissores  do  vírus  é

fundamental para conter o avanço da doença, podendo ser esse o determinante

entre o controle da propagação do vírus de maneira rápida e eficaz ou a perda

total do controle da situação pelo poder público.

Neste contexto, a Estratégia Saúde da Família é o principal elo entre as

Unidades de Saúde e a população, principalmente quando fortalecida com uma



cobertura  de  atuação  que  englobe  toda  a  população  por  meio  dos  Agentes

Comunitários de Saúde (ACS).

Por isso, é fundamental fortalecer a Estratégia de Saúde da Família em

nosso município, com ênfase na cobertura de 100% da população por parte dos

ACSs,  para  que  o  poder  público  possa  sempre  estar  um  passo  a  frente  do

combate à propagação de vírus, problemas com drogas e transtornos psicológicos

e mentais.



SEGURANÇA PÚBLICA

 Ampliação do Efetivo da Guarda Civil Municipal.

Parceria com a Polícia Civil  para melhorar o atendimento no registro de

ocorrência.

Setorização  da  Guarda  Civil  com  Divisões  e  Subdivisões  de  equipes

Especializadas.

Ampliação  da  Muralha  digital  para  100%  do  município,  ampliando  o

monitoramento e tornando todos os acessos vigiados 24 horas, durante 7 dias da

semana.

Ampliação do Sistema de Câmeras.

Implantação e Estruturação da Ronda Escolar.

Projetos  Educacionais  Voltados  a  Segurança  Pública,  nos  ensinos

Fundamentais I e II.

Ampliação Projeto Rede de Proteção à Mulher com Viaturas Próprias.

Tratativas sobre a Implantação de uma Delegacia da Mulher em Atibaia e o

Gabinete de Proteção à Mulher do GGI.

Criação e Regulamentação da Patrulha Especializada em Perturbação do

Sossego Público.

Criação e Regulamentação da Patrulha Ambiental.

Aquisição de Base Móvel com Monitoramento. 

Criação da Base Comunitária de Policiamento Ambiental no Lago do Major.

Modernização da Guarda Civil Municipal.

Criação  do  Sistema  de  Monitoramento  Municipal  dos  Prédios  Públicos

(trará economia) que será realizada pela Guarda Civil Municipal.

Parque de Iluminação Pública, ampliação da rede, troca e substituição por

luzes LED. 

Monitoramento de Praças Públicas por meio de Vídeo Câmera.

Contratação de Bombeiros Municipais.

Criação do Centro de Policiamento Comunitário na área Central.

Criação de Equipes Especializadas no Patrulhamento em áreas Rurais.

Ouvidoria Municipal de Segurança Pública.



Criação de Canais de Atendimento da Segurança Pública à população por

meio de softwares de aplicativos, como por exemplo, para os Projetos Vizinhança

Solidária, Projeto Rede De Proteção à Mulher e para as Áreas Rurais. 

Tratativas para a conquista de um “tiro de guerra” para a cidade de Atibaia.

Tratativas para a conquista de um colégio Militar na cidade de Atibaia.

Ampliação da frota de Veículos da Segurança Pública.

Centro  Municipal  de  Capacitação  de  Segurança  para  a  formação  e

Profissionalização de Vigilantes e Seguranças, que funcionará na academia de

Formação de Guardas Civis Municipais.

Conselho Municipal de Segurança Pública.

Ampliação do Patrulhamento Preventivo nos Bairros.



TURISMO E EVENTOS

Secretaria de Turismo

Aumento dos Recursos para a Secretaria de Turismo: A secretaria de

turismo  é  uma  das  secretarias  que  menos  recebem  investimentos  do  cofre

municipal.  Para o desenvolvimento  pleno das atividades turísticas  é mais que

necessário o investimento de mais verbas. Diferente de outros setores, cada real

investido  no  turismo  retorna  para  o  município  através  da  criação  de  novos

empregos, ampliação da arrecadação geral, melhoria na qualidade de vida dos

munícipes etc.

Criação  do  Departamento  de  Eventos  Turísticos: Os  eventos  que

costumeiramente são realizados no município não são pensados dentro de uma

estratégia  turística.  Desta  forma,  eles  pouco  impactam  no  aumento  de

arrecadação do município ou na circulação de bens e serviços. Nosso governo

atuará  na  criação  de  um  departamento  específico  para  esse  fim,  o  que

profissionalizará a atuação do poder público e incrementará o número de turistas.

Fortalecimento  do  Conselho  Municipal  de  Turismo  (ComTur)  e  do

Fundo Municipal de Turismo (FunTur): É fundamental que os diversos setores

envolvidos no seguimento do turismo tenham voz para auxiliar o poder público na

criação  e  aplicação  das  melhores  e  mais  modernas  estratégias  para  o

desenvolvimento do turismo. Para isso, nosso governo valorizará e incentivará a

participação  do  Conselho  Municipal  de  Turismo  (ComTur)  na  formulação  das

políticas públicas, assim como, reforçará as fontes de renda do Fundo Municipal

de Turismo (Funtur).

Desenvolvimento do Turismo

Criação e fortalecimento das rotas turísticas e seus setores: Nossa

cidade é muito rica em atrativos turísticos. Diferente de diversas outras cidades

turísticas,  Atibaia  apresenta  um  cardápio  muito  amplo  de  opções  que  vai  do



turismo rural ao turismo de aventura, da arquitetura histórica e do turismo religioso

até o turismo corporativo. Nosso governo promoverá o fortalecimento das rotas

turísticas existentes e incentivará a criação de novas rotas, ampliando o leque de

opções aos visitantes.

Fortalecimento  da  marca  Atibaia: Em  um  mercado  cada  vez  mais

competitivo  como  o  turismo,  precisamos  fortalecer  Atibaia  como  um  destino

turístico de primeira grandeza. Além disso, é preciso desenvolver parcerias para

uma comercialização mais eficiente dos nossos produtos turísticos.

Desenvolvimento do Turismo Inteligente: A melhoria dos nossos pontos

turísticos e a criação de novos atrativos passa pela compreensão dos anseios,

necessidades e interesses daqueles que nos visitam. Desta forma, nosso governo

desenvolverá uma gestão eficiente das informações produzidas pelos turistas que

nos visitam.  Entendendo o perfil  do nosso visitante,  a  cidade poderá oferecer

atividades que vão ao encontro de seus interesses.

Fomentar  a  assinatura  de  convênios  com as  entidades do terceiro

setor,  Universidades,  Sebrae,  Senac  entre  outros:  A  parceria  entre  poder

público e outras instituições têm se mostrado uma ferramenta eficiente para o

poder público oferecer muito mais benefícios aos seus cidadãos. Sendo assim,

nosso  governo  incentivará  esta  prática  como  meio  de  suprir  as  deficiências

existentes  atualmente,  como na  divulgação  do  nosso  destino,  capacitação  do

setor, atendimento dos turistas, sinalização turística entre outros.

Centro Histórico, Parques e Praças

Adoção de infraestrutura  acessível: Atibaia precisa ser  amigável  com

todos  os  visitantes.  Uma  forma  de  mostrar  o  respeito  e  carinho  com nossos

turistas e que será promovida pelo nosso governo é a implementação de medidas

de  acessibilidade  em  todas  os  parques,  praças  e  no  Centro  Histórico.  

Incentivar  a  realização  de  eventos  culturais,  gastronômicos  entre

outros: Uma cidade turística precisa ter vida e movimento. Os eventos são um



fator de grande importância para atração de visitantes. Nosso governo atuará em

conjunto com empresários, artistas e outros atores importantes para desenvolver

um calendário cultural e de eventos que possa ser um dos motores do turismo

local. 

Revitalização  dos  passeios  públicos,  fachadas  e  vias,  com  a

ocultação dos fios de eletricidade: Em áreas de grande fluxo de turistas,  o

nosso governo investirá na preservação das fachadas históricas e na manutenção

constante dos passeios públicos e vias. Além disso, é fundamental a ocultação

dos fios nos postes de iluminação, prática comumente adotada por cidades que

valorizam  o  turismo.

Aumento  das  câmeras  de  segurança  e  monitoramento  da  guarda

municipal: A segurança é um fator importante na hora de escolher um destino de

férias. Para melhorarmos a sensação de segurança, precisamos ter uma guarda

municipal presente e treinada para receber o turista e assim como câmeras de

segurança.  

Adaptação  dos  horários  de  funcionamento  do  comércio  e  dos

atrativos: Encontrar  pontos  turísticos  e  o  comércio  local  fechados  é  um dos

motivos  que  mais  frustram  a  experiência  de  um  turista.  O  nosso  governo

trabalhará  em  conjunto  com  comerciantes,  empresários  e  com  todo  o  setor

turístico para modificar  os horários de funcionamento dos pontos de interesse

para melhor atender os turistas que nos visitam.

Turismo Sustentável e Meio Ambiente

Ampliação dos esforços para manutenção da área rural do município:

A área  rural  de  Atibaia  é  importante  não  apenas  na  produção  agrícola,  mas

também na composição de um cenário bucólico muito apreciado pelos visitantes

das grandes cidades. Além disso, o campo ajuda na manutenção dos corpos de

água, na regulação da temperatura geral da cidade. Nosso governo atuará para

deter a especulação imobiliária nessas áreas, assim como, promover alternativas

para melhoria da vida e da renda dos moradores do campo.



Defesa da preservação das unidades de conservação e demais áreas

protegidas: As nossas áreas verdes são as maiores riqueza que possuímos. O

nosso  governo  atuará  na  preservação  das  áreas  que  já  são  protegidas  e  na

criação de novas áreas verdes. Para isso, desenvolveremos estudos e parcerias

que possam melhorar a gestão e manutenção dessas áreas.



PROTEÇÃO ANIMAL

Criar a Secretaria de Proteção Animal.

Programa de castração permanente.

Humanizar o CCZ (centro de controle de zoonozes).

Parcerias com OSCs para programas de recolhimento e doação.

Criar fundo municipal de Proteção Animal.

Campanha de conscientização sobre maus tratos.

Patrulha de Proteção Animal.

Propor nova legislação de proteção animal no município.

Programa Escola amiga dos animais.

SAMUVET – parceria com OSCs

Acesso a Clínica Veterinária para animais de rua em condições de 

urgência e emergência.
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